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МЕРКИ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДГ „РАЙНА КНЯГИНЯ"
при КОВИД 19
Мерките предвиждат работата на ДГ да е подчинено на няколко основни принципа.
Необходимо е всички участници в предучилищното образование да носят отговорност
за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето - своето, на своите близки
и на околните.
Осовни принципи
1.Приемът в ДГ"РАЙНА КНЯГИНЯ" се извършва по предварително оповестен график/
ред, при необходимост и в по-дълъг интервал от време, а ако климатичните условия го
позволяват - на двора или на специално обособено пространство, осиryряващо
отстояние на най-малко 2 м между семействата, като не се допуска влизането на
придружителите на децата в сградата на детската градина.
Приемът на децата се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора
лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства - маска/шлем
и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може
да бъде отказано приемане. От момента на влизане на детето в сградата на ДГ от него
не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете сьс СОП и/или с
хронично заболяване това не е изрично препоръчано от
личния му лекар. Когато атмосферните условия не позволяват, следва да сьздаде
организация, която да осигури безопасното приемане и предаване на децата без да се
допускат родителите в сградата на детската градина.
2.При сьобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават навън с
изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри,
които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда.
3.Не се допуска сьбиране на една място на персонал от ДГ освен ако това не е необходимо
за опазване здравето и живота на децата, както не се допускат и контакти на член от
персонала на ДГ с повече от една група.
Предвид спецификата на работата в ДГ с,ледвада е ясно, че:
Спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група
не е възможно!
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-физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;
-физическата дистанция е задължителна между персонала в отделни групи
-физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на ДГ.
I. Изисквания относно приема на децата в детската градина
От родителите, се очаква:
1.Да се запознаят с предоставените им от детската градина препоръки и да подкрепят
усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и мерки за психично здраве
по време на реадаптацията на детето им;
2.Да уведомят директора на ДГ най-късно 2ра6отни дни преди стартиране посещението

на детето;
З.Да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт сьс
заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни;
4.В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за
спазването на тези правила на работа на детската градина. Попълнената декларация
задължително се предоставя при водене на детето в първия му присьствен ден в
детската градина, може да се попълни на място пред администрацията.
5.При възможност да не използват градски транспорт за придвижване до детската
градина и обратно;
6.При предаване/взимане на децата от детската градина, родителите да използввт
предпазни средства.
7. Не се допуска внасянето на лични играчки.
8.Да водят детето си на детска градина и да го вземат при стриктно спазване на
графика, определен от ДГ, който е разработен и сьобразен с цел спазване на
противоепидемичните предписания, за да няма струпване на много хора на едно място.
Приемането на децата ще става по с.ледният начин:
1.Приемът в ДГ"РАЙНА кНЯГИНЯ" се извършва от медицинско лице или упълномощено
от директора лице, при използване на необходимите индивидуални предпазни средствв
- маска / шлем и ръкавици, като деца с признаци на заболяване не се допускат в
детската градина. При сутрешния филтьр задължително се измерва телесната
температура на децата с термометър и се отбелязва в Рапортната тетрадка на групата.
В детската градина се допускат само афебрилни деца.
2.В случай на констатиране на признаци на заболяване, на детето се отказва
да бъде прието.
З.Родителите и децата при сутрешния прием влизат през централните входове на
двора ", при излизане от изхода към западната част /товарен изход/.
4.Сутрешният прием на децата в ДГ „Райна Княгиня"гр.Стамболийски, ще се извършва

по следния график:
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• Първа „Бърборино"
Децата се посрещат на южен вход.Родителите влизат от външната врата на южен вход.
Детето с родителя се подрежда в дясната част на пътеката на 2 метра отстояние.
Излиза, като отново минава плътно вдясно на пътеката.
Родителите влизат от външната врата на южен вход. Децата ще се приемат и предават
на служител на южен вход на сградата от 07.30 - 08.30 ч. При взимане на децата,
родителите трябва да звънят на звънеца на група „Бърборино" при неблагоприятни
климатични условия или от площадката на група „Бърборино", когато децата са навън.
Децата ще бъдат предавани от служител на родителите, в интервала 16.00-18.30 ч.

• Втора група „Пчелички"
Децата се посрещат на източен вход. Детето с родителя се подрежда в дясната част на
пътеката на 2 метра
отстояние. Децата ще се приемат и предават на служител на източен вход на сградата
от 07.30 - 08.30 ч. При взимане на децата, родителите
трябва да звънят на звънеца на група „Пчелички" при неблагоприятни климатични
условия или от площадката на група „Пчелички", когато децата са навън. Децата ще
бъдат предавани от служител на родителите, в интервала 16.00-18.30 ч.

• Трета група „3вездички"
Децата се посрещат на южен вход.Родителите влизат от външната врата на южен вход.
Детето с родителя се подрежда в дясната част на пътеката на 2 метра отстояние.
Излиза, като отново минава плътно вдясно на пътеката. Децата ще се приемат и
предават на служител на южен вход на сградата от 07.30 - 08.30 ч. При взимане на
децата, родителите трябва да звънят на звънеца на група ,, ,,Звездички при
неблагоприятни климатични метеорологични условия или от площадката на група
„Звездички", когато децата са навън. Децата ще бъдат предавани от служител на
родителите, в интервала 16.00-18.30 ч.

• Четвърта група буратино"
Децата се посрещат на южен вход. Родителите влизат от външната врата на южен
вход. Детето с родителя се подрежда в дясната част на пътеката на 2 метра отстояние.
Излиза, като отново минава плътно вдясно на пътеката. Родителите влизат от
външната врата на южен вход. Децата ще се приемат и предават на служител на южен
вход на сградата от 07.30 - 08.30 ч. При взимане на децата, родителите трябва да
звънят на домофона на група „Буратино" при неблагоприятни климатични условия или
от площадката на група „Буратино", когато децата са навън. Децата ще бъдат
предавани от служител на родителите, в интервала 16.00-18.30 ч.
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Този график е направен, за да се ограничат контактите между родители и деца
от различни семейства, с цел опазване на тяхното здраве и здравето на персонала.
Определили сме допълнителен прием на деца, които по обективни причини не са
успвли да се вместят в гореописаният график от 08.00 Ч. до 09,00 ч. само след
предварително информиране на учителя на сьответната група.
Изключение се допуска само за деца от едно семейство, които могат да бъдат
водени/взимани в един и сьщи час.
1.При сьобразяване с климатичните условия сутрешният прием на децата се извършва
на площадката на групата. Родителите им изчакват пред нея. Отстоянието между тях
да е най-малко 2 м.
2. В сградата на ДГ „Райна Княгиня" не се допуска ВЛИЗАНЕТО
на придружители на децата.
3.Родителят/настойникът е задължително с предпазна маска за лице.
4.Спазват отстояние между родителите най-малко 2 м.
5.Придружава детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската
градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случаи стриктно да спазват

изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;
б.Избягва струпване пред входовете при довеждане и взимане на децата. 3а целта ще
бъдат предоставени телефоните на учитепите;
7.Измерва всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска
градина, когато забележат признаци на заболяване и/или температура по-висока от
37,3 градуса;
8.Организира незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от
медицинското лице в детската градина, че то проявява признаци на заболяване;
9.Ежедневно осиryрява плик, в който детето да пос;тавя обувките, с които
пристига в детската градина. След сьбуване на обувките детето, или приемащия го в
детската градина възрастен, поставя обувките в плика, детето обува предварително

почистените вкъщи пантофи;

10.Осиryрява поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка
на лекуващия/личния лекар на детето.

Уважаеми доодигели, за да из5егнем притесненияга на децата, моля да ги
подготвите, че техните учитепи и хората, които се грижат за тях сьщо ще
бъдат с предпазни сре„qства.
Сиryацията е необичайна за всичхи нас, вярвам, че заедно полесно и/е
преминем през това предизвикателство.

Екипьт на ДГ„РАЙНА /СНЯГИНЯ" предварително благодари за
eALUETO
сь,qЕйствиЕ!
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